
 
 

  

 

العربي للتربية يوم الجمعة  األكاديميقام مدير عام وزارة التربية شموئيل أبواب بزيارة للمعهد 

املاض ي. رافقه كل من املربي عبد هللا خطيب، مدير التعليم العربي في الوزارة ود. ايال رام مدير 

، د. قص ي حاج يحيىكان في استقبالهم ب. تمار أرياب رئيسة كلية بيت بيرل، و  االدارة التربوية.

، رئيسة املسار فوق د. ورود جيوس يهد، ، نائبة رئيس املعد. مروة صرصور رئيس املعهد العربي، 

باول مديرة مشاركة ملركز الحياة -االبتدائي ومديرة مشاركة ملركز الحياة املشتركة، ود. ايالنة بنيامين

  املشتركة في الكلية.

وقد استمع الضيوف الى مداخالت عن املعهد العربي وبرامجه املستقبلية وكذلك عن التحديات 

م موضوع إعداد وتأهيل املعلمين في املجتمع العربي في البالد والسبل من أجل تعزيز العامة التي تقف اما

جودة التأهيل وتجنيد طالب متميزين ملهنة التدريس. وقد أشار مدير الوزارة في كلمته الختامية عن انطباعاته 

 .االيجابية جدا من زيارة املعهد وكلية بيت بيرل 

 

  

 .2018-2017املتفوقين/ات في التدريس للسنة الدراسية  نقّدم التبريكات للمحاضرين/ات

 كمحاضرة متفوقة -الدكتوره تامي يئير نقّدم التهاني إلى:

وهو ما يتم حسمه  2018-2017لحصولها على لقب "املحاضر املتفوق في التدريس" للسنة الدراسية 

  بحسب استطالع التدريس الذي يقوم الطالب

 االستطالع بأن املحاضرين التالية أسماؤهم:يظهر من خالل 

 
تبريكاتنا  كانوا متفوقي مساقات خالل فحص عام في الكلية.

 لجميع املتفوقين

 

 

 

في مدرسةةةةةةةةةةةةة ابن سةةةةةةةةةةةةينا ب االبتدائية في الطيبة لقان بين تالميذ مدرسةةةةةةةةةةةةة ابن سةةةةةةةةةةةةينا ب وتالميذ  عقد

وقد شةةةةارب طالب املعهد . p4pمدرسةةةةة ل اال الون هود هشةةةةارون ضةةةةمن املشةةةةروع التربوي األكاديمي 

يم د. ر واملرشةةةةدة التربوية  د. عوني جبارةفي ادارة هذا اللقان بنجاح كبير بمسةةةةاعدة املرشةةةةد التربوي 

د.  شةةارب الزيارة . وقدد. حاييت شااحمو راوية جرايس . وتشةةارب في ادارة املشةةروع املعلمة بشاارة

 .صف في املعهد-أكاديميا، رئيس املعهد، بمرافقة د. احسان حاج يحيى، مركز قص ي حاج يحيى

 مساق د. مروة صرصور 

 مساق كوهين-د. روت بيتان

 مساقان األستاذ أمين يوسف

 في التربية العملية د. راما منور 

 )مساقان )مساق محوسب د. ناصره محاجنه

 مساق محوسب د. جوني منصور 
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بين مدرسة ابن سينا ب في الطيبة ومدرسة يغئال الون في هود هشارون في موضوعي  p4pمشروع 

 ةالرياضيات واللغة االنجليزي

 تهنئة للمحاضرين املتفوقين
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 نيوز                                 -معهد
 1/2019، 4نشرة 

 

 زيارة مدير عام وزارة التربية للمعهد األكاديمي العربي في كلية بيت بيرل 



 
 

 

 

 

 

 

ضةةةةةةةةةةةةةةمن سةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةلة الندوات الكقافية الشةةةةةةةةةةةةةةهرية للطاقم األكاديمي في املعهد األكاديمي 

للتربيةةة تم عقةةد اللقةةان الكةةاني للنةةدوة الكقةةافيةةة الشةةةةةةةةةةةةةةهريةةة والتي يقوم بتركيزهةةا العربي 

بعد تقديم املحاضةةةةرة وتمهيد  . الدكتور مهند مصةةةةطفئ، رئيس قسةةةةم التاريه في املعهد

، مركزة مسار التربية الدكتوره ورود جيوس يللمداخلة بواسطة الدكتور مهند قامت 

ركةةةةةة في مركز الحيةةةةةاة املشةةةةةةةةةةةةةةتركةةةةةة في كليةةةةةة بيةةةةت اإلعةةةةةداديةةةةةة في املعهةةةةةد واملةةةةةديرة املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

بتقديم مداخلة علمية شةةةةةةةةةةيقة حول موضةةةةةةةةةةوع بحعها األخير حول عمل املعلمات  بيرل، 

العربيةةات في املةةداري اليهوديةةة ومةةا ينجم عن دلةةك من تةةداعيةةات يقةةافيةةة واجتمةةاعيةةة 

 للمزيد.وعلمية

 

 

 

الفصل األول  بنهاية "احتفل طالب اللقب الكاني في "التربية والكقافة العربية  

...بنكهة ترايية الخاصة على طريقتهم  
 

 تعلم بأجوان ممتعة

 

 

 

 
 

 

بعنوان بمناسبة اصدار كتابه الجديد  مبروك للدكتور مهند مصطفىلف أ

"Palestinians in Israel ."  

 املزيد من التقدم والنجاح والى االمام. للدكتور مهند مصطفى نرجو 

 

 

 

 كلية في للتربية العربي األكاديمي املعهد ينظمها التي اللقانات ضمن

 استضاف الالمنهجية، التربية شهادة تدريس برنامج في بيرل  بيت

 تال اسرائيل، في الشبيبة منظمات ملجلس العام املدير  نائب البرنامج

 تحديًدا الالمنهجية، التربوية القيم تعزيز  في املنظمة َدور  حول  مدار،

 هذا في القائمة التحديات مواجهة وكيفية العربي، املجتمع في

 للمزيد .املجال

ماتحلقة دراسية ثانية 
ّ
 العربّيات في املدارس اليهودية بعنوان: املعل

.................................................................................................................. 
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 طالب اللقب الثاني ينهون الفصل األول بنكهة تراثية

.................................................................................................................. 
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 مصطفى مهند الدكتور  للمحاضر  جديد كتاب اصدار 

.................................................................................................................. 
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 الشبيبة منظمة مدير  نائب - مدار  تال مع لقاء

https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_odot/deraei/7lkat_drasya/ndwat19/pages/7alaqa2.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_odot/deraei/7lkat_drasya/ndwat19/pages/7alaqa2.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/tarbia/faliattrbie/pages/tal.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/tarbia/faliattrbie/pages/tal.aspx


 
 

 

 

 

 

 الحياة تعزيز  ملركز  شريكة ومديرة باملعهد بتدائياال  فوق  املسار  رئيسة جيوس ي ورودالدكتوره 

 العرب التالميذ عند العبرية الل ة مستوى  تحسن عدم سبابأ Ynet ل شرحت بالكلية املشتركة

 .الدنيا الصفوف في العبرية الل ة تعلم برنامج تطبيق من الرغم على

 كاف بشكل العبرية الل ة على منكشف غير  العربي التلميذ ان املقالة في املطروحة أقوالها من

 .االنجليزية الل ة على أكثر  منكشف انه بل

 باإلضافة هذا كل. كاف غير  املناسب للتعلم االخرى  واملوارد املوضوع تعلم ساعات عدد وكذلك 

  املقابلة اليكم .بتعلمها والرغبة الل ة هذه عن التلميذ يبعد الذي والسياس ي االجتماعي العائق الى

 

 

 

  الجديد بعنوانعلى اصدار كتابه  الدكتور مؤنس طيبيننهئ 

م "
ُّ
طبيقات":اإلنترنتي التعل

ّ
 .املفاهيم والت

تجدر اإلشارة الى انه تم نشر الكتاب من قبل مركز األبحاث باملعهد 

 األكاديمي بيت بير ل.

 املزيد من التقدم والنجاح والى االمام. للدكتور مؤنس نرجو 

 للمزيد

 

 

 

 Optimal Stroke Path for "مقةةةةةةةالةةةةةةةه الجةةةةةةةديةةةةةةةد بعنوان:  البروفيساااااااااااور محمود حليحاااااالنشةةةةةةةةةةةةةةر 

Reciprocating Heat Engines ". 

تبحةةةذ هةةةذه املقةةةالةةةة في تةةةأيير لةةةاهرة االحتكةةةاب على حركةةةة املكحس )بسةةةةةةةةةةةةةةتون  في املحركةةةات الحراريةةةة 

  للحركة من اجل تحسين نجاعة هذه املحركات. أفضلوايجاد حلول 

  املقال

 

 

 

 الطيبةةة مةةدينةةة في للتربيةةة، العربي األكةةاديمي املعهةةد رئيس ،يحيى حاااج قصااااااااااا ي الاادكتور  اسةةةةةةةةةةةةةةتضةةةةةةةةةةةةةةةةاف

 .الحوارية للتربية بوبر  مارتن مدرسة طالب من مجموعة

تواجهه.  التي التحديات أهم أمامهم وعرض البالد في العربي املجتمع عن مداخلة قصةةةةةةةةةةةةةة ي. د قدم وقد

 اللقان اقيم وقد ".العلية" ملتحف وزيارة التراثي الطيبة مدينة ملركز  بزيارة الطالب مجموعة مع قام مي

. د برفقةةة نالطيبةةة. وكةةا في بةةالس تبواح مبنى في األول 

 نفق مشةةةةةروع مدير  ،مصاااااروة نشاااا ت االسااااتاذ قصةةةةة ي

 .العربي املعهد في الزمن

 العرب التالميذ عند العبرية اللغة مستوى  تحسن عدم حول  جيوس ي ورود الدكتوره مع لقاء

.................................................................................................................. 
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م" بعنوان طيبي مؤنس. د واملحاضر  للباحث جديد كتاب
ُّ
طبيقات املفاهيم: اإلنترنتي التعل

ّ
 "والت

.................................................................................................................. 
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 حليحل محمود للبروفيسور  جديد مقال

 املعهد رئيس يحيى حاج قص ي الدكتور  ضيافة في الحوارية للتربية بوبر  مارتن مدرسة طالب

 العربي األكاديمي

https://www.ynet.co.il/articles/0%2c7340%2cL-5446661%2c00.html
https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/pages/mo2nes.aspx
https://www.hindawi.com/journals/mse/2019/7468478/abs/


 
 

 

 

 

 

 

 Narrative Production in Arabic-speaking بعنوان:" دكتوره خلوب قعوارللنشةةر مقال جديد 

Adolescents with and without Hearing Loss." 

 متكلمي العربية في جيل املراهقة.املقالة بموضوع القدرة على سرد القصة لدى الصم والسامعين 

 اض ط هنا للمزيد 

 
 

 
التاريه في املعهد العربي حول رئيس قسةةةةةةةةم  مهند مصاااااااطفى الدكتور لقان مطول مع 

االنتخابات اإلسةةةةةةةةةةةةةةرائيلية وتداعيا ها على القضةةةةةةةةةةةةةةية الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينية عموًما، وتحديات 

 ساحة الداخل الفلسطيني خصوصا.

 اليكم املقابلة

 

 

 

 الى الورشةةةةةةةةة  هدف. بعد عن للتعلم بورشةةةةةةةةة العربي املعهد محاضةةةةةةةةري  اشةةةةةةةةتراب

 باألدوات تزويدهم طريق عن بنجاح املجال هذا لدخول  املحاضةةةةةةةةةةةةةةرين تحفيز 

 تيالية لقانا من الورشةةةةةةةةةة تتكون  محوسةةةةةةةةةب، مسةةةةةةةةةاق لبنان الالزمة واالليات

 .بعد عن ولقانين لوجه وجها أحدهما

 

 

 

شةةةةةةةةةةةةةةةارب طةةاقم نفق الزمن في الحفةةل الختةةامي ألسةةةةةةةةةةةةةةبوع الل ةةة العربيةةة في تبوح بةةالس في 

وطةالبةا هةا من التةدريب  د. آثار حاج يحيىالتربويةة مةدينةة الطيرة املكلةذ بةةدارة املرشةةةةةةةةةةةةةةدة 

 العملي. 

ُيذكر ان مركزي نفق الزمن ساعدوا في تمرير فعاليات التي من شأنها أن تساعد الطالب 

الطالب  ودلك لتشةةةجيععلى توييق قصةةةص وكتب عربية عن طريق مقابالت مع أهاليهم  

 .على معرفة وتذويت أهمية القرانة، والحفاظ على ل تنا العربية

 للمزيد من الصور 

 

 

 

 الل ة تخصةةةةةةةةةةةةةةص طالب يقوم الكلية، في اليهود الطالب بين العربية الل ة تعزيز  ضةةةةةةةةةةةةةةمن

 على الحصةةةةةول  مقابل الطالب لهؤالن العربية لل ة دورة بتمرير  العربي املعهد في العربية

 وسةةةةةةةةيسةةةةةةةةتمر  وتفاعليا مميزا اللقان وكان الطالب بين االول  اللقان عقد دمادية. وق منحة

 .الكلية في لقانات لعدة

 قعوار خلوبكتوره دلل جديد مقال
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 اإلسرائيلية االنتخابات حول  مصطفى مهند الدكتور  مع لقاء

 وتداعياتها

.................................................................................................................. 
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 عدب   عن للتعلم بورشة العربي املعهد محاضري  اشتراك

.................................................................................................................. 
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 العربية اللغة ألسبوع الختامي الحفل في الزمن نفق طاقم مشاركة

.................................................................................................................. 
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 اليهود للطالب العربية اللغة في دورة يمررون  املعهد في العربية اللغة تخصص طالب

https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/articl/pages/khalobq.aspx
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2019/01/12/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/mrakis/nfak_alzman/action/pages/fafaqwarab.aspx


 
 

 

 

 

 

 

 هال،برنامج هذا اليوم عبر فضائية في  الدكتوره آثار حاج يحيىاستضافة 

 . املقابلةوالتحضير لالنتخابات 2018حداث عام أعن للتحدث 

 تعليميةةةةةة مراكز  بحنةةةةةان 2019 التطبيقةةةةةات أسةةةةةةةةةةةةةةبوع خالل أبةةةةةدعوا املعهةةةةةد طالب

 للتكنولوجيا موفق واسةةةتعمال إيضةةةاح وسةةةائل تضةةةمن تعليمية وحدات هادفة،

 العلوم العربيةةةة، كةةةالل ةةةة متنوعةةةة مواضةةةةةةةةةةةةةةيع في قمةةةة أيةةةام عقةةةد الى بةةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةة

 .والرياضيات

 
 املعهةةةةد إدارة التربويين، املرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين من كةةةةل ودعم الطالب جهود بفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هةةةةذا كةةةةل

  األسبوع. هذا في الطالب رافقوا الذين واملحاضرين

 إبداعات طالبنا للمزيد من

 
 
 

 
 

في املعهد العربي في مؤتمر دولي  الخاصةةةةةةةةةة التربيةرئيسةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةار  خلوب قعوارالدكتوره  شةةةةةةةةةاركت

 للتربية والدراسات العاملية في اليابان

وقةامةت بةةعطةان محةاضةةةةةةةةةةةةةةرة بعنوان الل ةة وتةأييرهةا على القةدرات الةذهنيةة في سةةةةةةةةةةةةةةرد القصةةةةةةةةةةةةةةةة لةدى 

 متكلمي العربية 

 قامت برئاسة جلسة محاضرات.وكذلك 

 

 

، رئيس املعهد األكاديمي العربي للتربية في بيت بيرل، املحاضةةةةةةةةةةر قصاااااااا ي حاج يحيى الدكتور اسةةةةةةةةةةتضةةةةةةةةةةاف 

والباحذ الياباني بروفيسور شين و هاماناكا عميد كلية القانون في جامعة ريوكوكو في كايوتو في اليابان. 

ركة في الكلية برفقة محاضةةةةةةةةةةةةةرين من الكلية. واسةةةةةةةةةةةةةتمع املحاضةةةةةةةةةةةةةر وقد اقيم اللقان في مركز الحياة املشةةةةةةةةةةةةةت

الضةةةةةيف عن اوضةةةةةاع املعهد وجهاز التعليم العربي في البالد ومواضةةةةةيع تخص الحياة املشةةةةةتركة في الكلية 

  اليابانية.وسبل التعاون مع الجامعة 

 
 

 

 

 العربية الل ةمن تخصةةةةص  مصةةةةاروةيار والطالبتان املتألقتان أسةةةةمى أبو لبدة وروان آشةةةةاركت د. 

  في برنامج هذا اليوم على قناة هال.

تحةةدين الضةةةةةةةةةةةةةةيفةةات مع المةةةةةةةةةةةةةةحفي بالل شةةةةةةةةةةةةةةالعطةةة عن مبةةادرة لتعزيز االنتمةةان لل ةةة العربيةةة بين 

 املقابلة شاهدوااوساط الطالب في املدرسة االعدادية ج في الطيرة في الل ة العربية. 

 
 

  
 

 حصاد طالب املعهد األكاديمي في أسبوع التربية العملية

.................................................................................................................. 
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 اليابان في دولي مؤتمر  في العربي املعهد تمثل خلوبالدكتوره 

.................................................................................................................. 
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 اليابان من هاماناكا شينغو  بروفيسور  الياباني والباحث املحاضر  مع لقاء

.................................................................................................................. 
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 االعالم في العربي املعهد طالبات

.................................................................................................................. 
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 مشاركة الدكتوره آثار ببرنامج هذا اليوم

  tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20.12.18الى املركزة تقوى جبالي حتى  ومنشوراتكم للنشرة القادمةيمكنكم ارسال اخباركم 
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